Årsrejse
Vil du være sikret mod de fleste uforudsete hændelser, når
du rejser, eller blot mod de mest alvorlige? Sammensæt
din årsrejseforsikring, så den passer til netop din måde at
rejse på.

Fordele
	Hele familien er dækket året rundt
	Vi hjælper 24 timer i døgnet
Farlig sport er altid dækket
Tag en af børnenes kammerater med

Individuel pris
Det er ikke kun dækningen, der er tilpasset dig – det er prisen
også. Ud over dit valg af dækninger, er det fx også antallet af
personer, som du bor sammen med, der er med til at bestemme
prisen. Du kan få en pris for 1 person, 2 personer, 3 personer
eller 4 personer. Bor du sammen med flere end 4 personer, er
prisen den samme som ved 4 personer.
Hvem er omfattet?
Forsikringen kan omfatte de personer, der har samme bopæl
som dig. Det vil sige din ægtefælle/samlever, børn og op til yderligere 2 personer. Medhjælp i husholdningen, fx au pair, er også
omfattet. Personer, som du ikke bor sammen med til hverdag,
men som du har tætte relationer til, eller som du har et særligt
ansvar for, fx delebørn eller ægtefælle/samlever i en plejebolig,
kan også være omfattet af din årsrejseforsikring.
Vi betaler, hvad det koster
Hvis du bliver syg eller kommer til skade og bliver indlagt på hospital, betaler vi alle nødvendige udgifter til ambulancetransport,
medicin, lægebehandling, hospitalsophold og eventuel hjemtransport. Det samme gælder, hvis du bliver kaldt hjem i utide,
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hvis du skal ledsage en syg rejseledsager, eller hvis du må tilkalde
personer hjemmefra, fordi du selv er blevet syg.
Grunddækning
Grunddækningen omfatter de dækninger, der som udgangspunkt giver dig den hjælp, der er mest nødvendig på rejsen. Disse
dækninger kan ikke fravælges. Grunddækningen består af disse 4
hovedelementer:
• Sygdom og tilskadekomst (herunder hjemtransport)
• Redning
• Krisehjælp
• Bagageforsinkelse.
Tilvalgsdækninger
Supplér evt. grunddækningen med følgende tilvalgsdækninger:
• Tillæg for skiferie
• Udvidet årsrejse
• Ulykke
• Afbestilling.
Læs, hvad de enkelte dækninger omfatter, på tjm-forsikring.dk/
rejse

Andre rejseforsikringer
Ud over årsrejseforsikring kan du også købe:
• Enkeltrejseforsikring
• Afbestillingsforsikring.
Særlige fordele
Forsikringen dækker en ekstra rejseledsager under 18 år, der
rejser på ferie sammen med dig og din familie uden sine egne
forældre. Den kan også dække en ekstra rejseledsager uanset
alder, hvis du rejser uden andre fra din bopæl.
Farlig sport er altid omfattet af forsikringen. Du skal ikke tænke
på, om du kan være aktiv på din ferie.
Du får adgang til en gratis app, som giver dig mulighed for at
gemme dine rejsedokumenter, finde nærmeste politi, ambassade, apotek og meget andet.
Er du rask nok til at rejse?
Det er vigtigt, at du får den nødvendige vejledning, hvis du har en
kronisk sygdom eller har været syg i en periode – enten før du bestiller rejsen, eller før du skal rejse. Så ved du, hvordan du vil være
dækket, hvis du skulle blive syg på rejsen. Vi anbefaler, at du tager
en elektronisk test til medicinsk forhåndsgodkendelse, hvis du:
• har en kronisk lidelse, som ikke har været stabil i de seneste
2 måneder, før du bestiller rejsen, eller inden for de sidste 2
måneder, før du skal rejse
• har haft en lidelse de seneste 2 måneder, før du bestiller rejsen,
eller inden for de sidste 2 måneder, før du skal rejse
• er gravid med komplikationer
• har en alvorlig lidelse – også selv om den er stabil
• er over 80 år.
Du kan tage testen via vores hjemmeside tjm-forsikring.dk/medicinsk forhåndsvurdering. Her kan du få svar på, om du er dækket
fuldt ud på din rejse, eller om vi har brug for flere oplysninger. Når
du har taget testen, modtager du en mail med resultatet. Hvis
testen viser, at vi har brug for flere oplysninger, skal du kontakte
Falck, der foretager den endelige forhåndsvurdering.

TJM Forsikring

E tjm@tryg.dk

Ramsingsvej 28A, 2500 Valby

T +45 70 33 28 28

Undgå dobbeltdækning
Vær opmærksom på, når du køber en årsrejseforsikring, at visse
skader også kan være dækket af en anden forsikring. Fx kan
rejse- og afbestillingsforsikringer være inkluderet i den ferierejse,
du har købt. Som hovedregel kan du kun modtage erstatning fra
én forsikring. Er der tale om en personskade, kan der dog være
dækning både på en rejseforsikring, ulykkesforsikring og en livog pensionsdækning.
Du er altid velkommen til at kontakte os
Dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Ønsker du personlig
rådgivning om forsikring, kan du altid ringe til din forsikringstillidsmand eller til hovedkontoret på 70 33 28 28.
Hovedkontorets telefontid er 8.00-17.00 (man-tors) og 8.0016.00 (fre).
Dette faktablad indeholder ikke alle oplysninger. Læs altid
også produktbladet om årsrejseforsikring. Det kan du hente på
tjm-forsikring.dk/produktinfo. Ved skade er det de fuldstændige
forsikringsbetingelser, der gælder. Dem kan du hente på betingelser.

